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Grundejerforeningen Egeskoven. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. september kl. 19.00 i Egeskovens festlokale. 

Møde nr. 3 
1. Velkomst 

Ved formanden 
 

2. Mødedeltagere 
Tilstede: Charlotte, Keld, Jonny, Karin & Claus 

Afbud: Bodil, Mike 

Ingen bemærkninger til mødereferat nr. 2 

 
3. Status på Videbechsminde 

Der er lavet en overordnet aftale med Steen Bonne omkring Videbechsminde.  
Det betyder at Smollorup Skov & Have v/Ole Svendsen, går i gang med at fjerne stubbe 
og krat i henhold til tilbud, i løbet af efteråret 2015. Der vil efterfølgende blive planeret 
og sået græs i de berørte områder.  
 

4. Status på reparation af veje. 
De buske der står mellem Videbechsalle og Cykel stien, der hvor Cykel stien stopper og 
trappen kommer, vil blive fjernet. Dette arbejde vil finde sted i løbet af efteråret.  
 
D. 6-10-2015, vil Lemikeinen udføre diverse reparations opgaver i området.  
 
Vi har fået en henvendelse fra ABF, 187-193 vedr. vej.  
Bestyrelsen tager kontakt til Sct. Jørgen, så der bliver lavet en helhedsløsning for 
området.  
 

5. Økonomi/ kontingenter 
Der er rykket for de sidste kontingenter der mangler at blive betalt.   
 

6. Orientering om Grundejerforeningens igangværende korrespondance med 
Viborg kommune.  
De store træer der står på behandlingsinstitutionens grund, hvor cykel stien ender, har 
Viborg kommune beskåret, så man nu kan se lamperne igen.  
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7. Udarbejdelse af prioritets liste over årets opgaver.  
De kommende 3-4 måneder vil vi få lavet følgende opgaver: 

! Diverse asfalt reparationer. 
! Planering/fjernelse af stubbe Videbechsminde. 
! Et nyt birketræ vil blive plantet, på samme sted som det træ stod som blev ramt 

af lynet. 
! Vi vil få fjernet buskene mellem cykelstien og vejen, hvor cykelstien ender ved 

trappen. 
 

8. Grundejerforeningens forsikringsforhold.  
Vi har udvidet forsikringen så den dækker mht. frivilligt arbejde.  
 

9. Nyt fra Hald Ege Fri & Efterskole. 
Ingen nyt. 

 
10. Evt. 

Næste møde: Mandag d. 11-1-2016, Kl. 19.00. 

 


